Informacje dla Autorów dotyczące
Artykuł powinien być przygotowany w układzie:
imię i nazwisko Autora tekstu,
tytuł artykułu,
streszczenie w języku polskim (do 900 znaków ze spacjami),
słowa kluczowe w języku polskim(5–7),
tytuł artykułu w języku angielskim,
streszczenie w języku angielskim (Abstract),
słowa kluczowe w języku angielskim (Keywords), tekst artykułu z przypisami
dolnymi, bibliografia.
Standard przygotowania tekstu:
czcionka Times New Roman 12 pkt,
interlinia 1,5 pkt,
marginesy po 2,5 cm.
Przypisy bibliograficzne
Prosimy stosować przypisy bibliograficzne dolne w układzie:
pierwsza litera imienia autora publikacji – kropka – nazwisko autora publikacji –
przecinek – tytuł publikacji kursywą – przecinek – nazwa wydawnictwa – przecinek –
miejsce wydania i rok wydania nieoddzielone znakami przestankowymi – przecinek – s.
– numer strony (jeśli użyto cytatu) – kropka na końcu przypisu.
S. Konopacki, Obywatelstwo europejskie w kontekście członkostwa Polski w Unii
Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 10.
1. w wydawnictwach zwartych: pierwsza litera imienia – kropka – nazwisko autora
danego rozdziału – w: - tytuł publikacji – pierwsza litera imienia – kropka – nazwisko
redaktora publikacji i dalej opis wg normy.
2. w czasopismach: pierwsza litera imienia autora artykułu – kropka – nazwisko
autora artykułu – przecinek – tytuł artykułu kursywą – przecinek – tytuł czasopisma
prosty (nie kursywą), w cudzysłowie – po tytule bez znaków przestankowych rok –
przecinek – nr – przecinek – s. – podanie stron, na których występuje artykuł w
czasopiśmie – kropka.
Majone G., The Regulatory State and Its Legitimacy Problems, „West European Politics”
1999, t. 22.

Jeśli w artykule użyto już daną publikację, należy podać w przypisie pierwszą literę
imienia autora – kropka – nazwisko autora – przecinek – op.cit.
Jeśli przywoływane są różne prace tego samego autora, po nazwisku należy podać
pierwsze słowa tytułu przywoływanej w przypisie publikacji – trzy kropki – op.cit.
Jeśli na tę samą publikację powołujemy się w przypisie bezpośrednio
poprzedzającym, ograniczamy tekst przypisu do słowa Ibidem.
Bibliografia
Prosimy o zamieszczenie bibliografii na końcu artykułu w układzie alfabetycznym,
według układy, jak w przypisie bibliograficznym, z tą tylko różnicą, że nazwisko autora
publikacji dajemy jako pierwsze, a po nim pierwsza litera imienia z kropką,
nieoddzielona przecinkiem od nazwiska – dalej jak w przypisie bibliograficznym.
Rysunki powinny być wykonane w jednym z następujących programów:
CorelDraw, Illustrator lub Excel. Należy je zapisać w postaci wektorowej z
możliwością nanoszenia poprawek.

